ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
Главен секретар на ВАС,
в качеството му на длъжностно
лице по чл. 7,ал.1 от ЗОП,
съгласно Заповед 1271/14.08.2017г.
на Председателя на ВАС

ДОКЛАД
от
Комисията, назначена със Заповед № 1455/15.09.2017 г. на Главния секретар на
ВАС, в качеството му на длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед
1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС, за извършване на подбор на участниците,
разглеждане и оценка на офертите в за участие в публично състезание по чл. 18, ал.1,
т.12 от ЗОП във връзка с чл.178 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от
изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния
административен съд - Съдебна сграда гр. София, УБ „Лозенец“, община Царево и
УБ“Бели Искър“,община Самоков“. Открита с № Решение № 1471/19.09.2017 г. на
Главния секретар на ВАС, в качеството му на длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП,
съгласно Заповед 1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС, Обявление с ID 805926
на документа в РОП, адрес профил на купувача www.sac. Justice.bg/pages/bg/buyerprofile
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
На основание чл. 60,ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.103,ал.3 от ЗОП Ви
представяме нашия доклад, с приложени към него всички документи,изготвени в хода
на работата на комисията и цялата документация свързана с организирането и
провеждане то на публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител,
координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани
от Върховния

административен съд - Съдебна сграда гр. София, УБ „Лозенец“, община Царево и
УБ“Бели Искър“,община Самоков“, Ви уведомяваме следното:
С Ваша Заповед № 1894/13.10.2017г е назначена комисия, да разгледа,оцени
и класира офертите,постъпили за изпълнение на гореописаната обществена поръчка, в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Христо Томов- началник отдел УССИ на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Красимира Георгиева – експерт-обществени поръчки на ВАС.
2. Далина Димитрова – експерт- стопанска дейност в отдел „ФС“ на ВАС.
На 13.10.2017 г. в 10.00 часа назначената комисия се събра на публично
заседание на което да отвори получените оферти и оповести тяхното съдържание.
В публичната част на заседанието не присъстваха участници в процедурата,
техни упълномощени представители или представители на средствата за масово
осведомяване.
I. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши следното:
1.Председателят на комисията получи от регистратурата постъпилите оферти,
регистрирани във входящия регистър на ВАС , за което и на основание чл.48, ал.6 от
ППЗОП се състави и подписа приемо- предавателен протокол.
2.Председателят на комисията прочете Заповед № 1894/13.10.2017г. за
назначаване членовете на комисията, както и входящия номер, дата,часът, имената на
участниците подали оферти, съгласно описания подробно по-горе входящ регистър,
след което съставът на комисията подписа и декларации, съгласно чл.103,ал.2 от ЗОП и
чл.51,ал.13 от ППЗОП.
3.Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти,
съгласно Обявлението за поръчката, а именно до 12.00 часа на 12.10.2017 г. са
постъпили 4 бр. оферти както следва :
1. Оферта от „Мост Енерджи“АД,
с вх. № 15315/10.10.2017 г. - 10,08ч. ;
2. Оферта от „ЕНЕРГО –ПРО Енергийни Услуги“ЕООД,
с вх.№ 15412/11.10.2017г.-12,35ч.

3. Оферта от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД,

с вх.№ 15480/12.10.2017г.-11,35ч.;
4. Оферта от „Енерджи Съплай „ ЕООД,
с вх. № 15481/12.10.2017г.-11,53ч.
След като председателят прочете входящия регистър с участниците, комисията
констатира, че всички оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки,
върху които са отразени: наименованието на участника, адрес за кореспонденция и
обособените позиции, за които се подават документите, регистрационния/входящия/
номер на ВАС и часа на подаване на офертата и, че те съответно са оформени и
представени съобразно изискванията на чл. 47, ал.1 и ал.2 от ППЗОП и изискванията на
Възложителя.
На основание чл.54, ал.2, ал.3 и ал.4 от ППЗОП, работата на комисията
продължи с отварянето на офертите , по реда на тяхното постъпване, а именно :
1. „Мост Енерджи“ АД
Комисията оповести и провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.
Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и констатира, че такъв е приложен. Членовете на
комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и
техническото предложение на участника.
Комисията установи, че опаковката на офертата на участника „Мост Енерджи“
АД, съдържа следните документи относно личното състояние и критериите за подбор:
1 Опис на документите и информацията,съдържащи се в офертата- в оригинал;
2. ЕЕДОП- по образец, в оригинал, подписан от г-жа Тони Тенева –
Изпълнителен директор на дружеството, г-жа Силвия Йорданова – член на СД на
дружеството и г-н Николай Даскалов – член на СД на дружеството.
3.Предложение за изпълнение на поръчката- в оригинал;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в
оригинал;
5. Декларация за срока на валидност на офертата – в оригинал.
6. Ценово предложение- в отделен запечатан плик.

2. ЕНЕРГО –ПРО Енергийни Услуги“ЕООД
Комисията оповести и провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.
Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис

„ Предлагани ценови параметри“ и констатира,че такъв е приложен.Членовете на
комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и
техническото предложение на участника.
Комисията установи,че опаковката на офертата на участника „Енерго- Про
Енергийни услуги“ ЕООД , съдържа следните документи относно личното състояние и
критериите за подбор:
1. Опис на документите и информацията,съдържащи се в офертата- в
оригинал, подписан от пълномощниците на дружеството;
2. ЕЕДОП- по образец, в оригинал, подписан от г-н Пламен Стефанов –
Управител на дружеството, г-н Боян Кършаков – Управител на дружеството и г-жа Яна
Димитрова – Управител на дружеството.
3.Предложение за изпълнение на поръчката- в оригинал;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в
оригинал;
5. Декларация за срока на валидност на офертата – в оригинал.
6. Ценово предложение- в отделен запечатан плик.
3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Комисията оповести и провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.
Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и констатира,че такъв е приложен.Членовете на
комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и
техническото предложение на участника.
Комисията установи,че опаковката на офертата на участника „ЧЕЗ Трейд
България “ЕАД, съдържа следните документи относно личното състояние и критериите
за подбор:
1. Опис на документите и информацията,съдържащи се в офертата- в
оригинал;
2. ЕЕДОП- по образец, в оригинал, подписан от г-н Владимир Дичев –
Изпълнителен директор на дружеството, г-н Атанас Димов– член на СД на
дружеството и г-н Балаж Хайду – член на СД на дружеството.
3.Документ за упълномощаване – заверено копие;
4.Предложение за изпълнение на поръчката- в оригинал;
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в
оригинал;
6. Декларация за срока на валидност на офертата – в оригинал.
7.Декларация за потвърждаване на възможностите за доставки- в оригинал;

8. Декларация за потвърждаване на наличие на изградена система за
мониторинг на измервателна точка, достъпна от възложителя on line.
9. Ценово предложение- в отделен запечатан плик.
4. „Енерджи Съплай „ ЕООД
Комисията оповести и провери описа на документите и информацията,
съдържащи се в офертата за участие в откритата процедура.
Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и констатира,че такъв е приложен.Членовете на
комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и
техническото предложение на участника.
Комисията установи,че опаковката на офертата на участника „ Енерджи
Съплай“ЕООД, съдържа следните документи относно личното състояние и критериите
за подбор:
1. Опис на документите и информацията ,съдържащи се в офертата- в
оригинал, подписано от пълномощник;
2. ЕЕДОП- по образец, в оригинал, подписан от г-жа Соня Николова – Кадиева
управител на дружеството – оригинал;
3.Предложение за изпълнение на поръчката- в оригинал;
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- в
оригинал;
5. Декларация за срока на валидност на офертата – в оригинал.
6. Ценово предложение- в отделен запечатан плик.
С гореописаните действия на комисията приключи публичната част от
заседанието.
II. На закрити заседания, проведени в периода между 27.10.2017г. до
27.11.2017 г. в сградата на ВАС , комисията, в обявения състав, разгледа по
същество на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на участниците за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя описани в документацията, като констатира следното:
1. „Мост Енерджи“ АД
Комисията установи,че участникът е представил надлежно попълнен ЕЕДОП. В
Част IV: Критерии за подбор,б.“А“ Годност, участникът е посочил,че е вписан в ТР на
АВ,има валидна лицензия за търговия с електрическа енергия, с права и задължения
на координатор на стандартна балансираща група; вписан е в Регистър на
търговските участници /EIC 32x001100100616M ,кодов номер TZZ211;статус“активен“/;

вписан е в Регистър на координаторите на стандарта БГ/EIC 32x001100100616M ,кодов
номер CBG012,статус „ активен“.
Участникът през последните три години от датата на подаване на офертата е
изпълнил дейности с предмет, идентичен с този на поръчката.
Участникът прилага система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2008 с обхват “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група“ и стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда,
приложим за “Търговия с енергия и енергоносители, финансиране, информационно
проучване, координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия“.
След като разгледа подробно представените от участника документи по чл.
39, от ППЗОП за съответствие с изисквания към личното състояние и критерии за
подбор, комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем и съдържание
на изискванията на възложителя.
С оглед на гореизложеното, комисията взе единодушно решение да допусне
участника до последващо участие в процедурата.
2. ЕНЕРГО –ПРО Енергийни Услуги“ЕООД
Комисията установи,че участникът е представил надлежно попълнен ЕЕДОП. В
Част IV: Критерии за подбор,б.“А“ Годност, участникът е посочил,че е вписан в ТР на
АВ,има валидна лицензия за търговия с електрическа енергия , с права и задължения
на координатор на стандартна балансираща група; вписан е в Регистър на
търговските участници/ кодов номер 32х0011001003109/; вписан е в Регистър на
координаторите на стандарта БГ/кодов номер BG0005/.
Участникът през последните три години от датата на подаване на офертата е
изпълнил дейности с предмет, идентичен с този на поръчката.
Участникът прилага система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2008 за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група.
След като разгледа подробно представените от участника документи по чл.
39, от ППЗОП за съответствие с изисквания към личното състояние и критерии за
подбор, комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем и
съдържание на изискванията на възложителя.
С оглед на гореизложеното, комисията взе единодушно решение да допусне
участника до последващо участие в процедурата.

3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
Комисията установи,че участникът е представил надлежно попълнен ЕЕДОП. В
Част IV: Критерии за подбор,б.“А“ Годност, участникът е посочил,че е вписан в ТР на

АВ,има валидна лицензия за търговия с електрическа енергия , с права и задължения
на координатор на стандартна балансираща група; вписан е в Регистър на
търговските участници/ кодов номер 32хCEZ-TRADE-BG3/; вписан е в Регистър на
координаторите на стандарта БГ/кодов номер BG0001,статус „ активен“/.
Участникът през последните три години от датата на подаване на офертата е
изпълнил дейности с предмет, идентичен с този на поръчката.
Участникът прилага система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015 с обхват “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група и консултантски услуги в сферата на енергетиката.“
След като разгледа подробно представените от участника документи по чл.
39, от ППЗОП за съответствие с изисквания към личното състояние и критерии за
подбор, комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем и
съдържание на изискванията на възложителя.
С оглед на гореизложеното, комисията взе единодушно решение да допусне
участника до последващо участие в процедурата.
4. „Енерджи Съплай“ ЕООД
Комисията установи,че участникът е представил надлежно попълнен ЕЕДОП. В
Част IV: Критерии за подбор,б.“А“ Годност , участникът е посочил,че е вписан в ТР на
АВ,има валидна лицензия за търговия с електрическа енергия , с права и задължения
на координатор на стандартна балансираща група.
Участникът не е посочил в ЕЕДОП вписан ли е в Регистър на търговските
участници като търговец на електрическа енергия/ с посочен идентификационен
номер и статус активен/.
Участникът не е посочил
вписан ли е в Регистър на координаторите на
стандартни балансиращи групи като координатор / с посочен идентификационен
номер и статус активен/.
Участникът през последните три години от датата на подаване на офертата е
изпълнил дейности с предмет, идентичен с този на поръчката.
Участникът прилага система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2008 с обхват “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група „
За изпълнение на поръчката като условие за годност за упражняване на
професионалната дейност, са заложени изискванията:
1. Участникът да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските
участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен
номер /EIC код и статус активен/;
2. Участникът да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на
стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен
номер /EIC код и статус активен/;

На база на направените констатации, комисията взе единодушно следното
решение :
В изпълнение на чл.54,ал.9 във връзка с чл.54,ал.8 от ППЗОП да даде на
участника възможност, в срок до 5 работни дни,считано от получаването на
настоящия протокол, да представи на Комисията нов ЕЕДОП и / или други
документи,които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства,които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
В определения срок от 5 работни дни от получаването на Протокол № 1,
„Енерджи Съплай“ ЕООД не е декларирал регистрацията си като активен
търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща
група в Част IV:"Критерии за подбор",Раздел: "Годност" от ЕЕДОП , нито е
представил информация и/ или допълнителни документи за да докаже годността
си да упражнява дейност като активен търговец на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група.
На основание чл.60,ал.1,т.8 от ППЗОП във връзка с горепосочените мотиви,
комисията взе решение и предлага на основание чл. 107 ,т.1и т.2, б“а“ от ЗОП и
раздел IV.т.5.1.“Годност /правоспособност/ за упражняване на професионална
дейност“ от документацията да бъде отстранен от участие в процедурата
„Енерджи Съплай“ ЕООД , участникът не отговоря на поставените от
възложителя условия по отношения на критериите за подбор,както и на
указанията в Протокол 1 от комисията за разглеждане и оценка на получените
оферти
за участие в обществената поръчка.С оглед на установеното
несъответствие, офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25,§2от
ДР на ЗОП.
След като се запозна с представените технически предложения на допуснатите
участници: Мост Енерджи“АД; ЕНЕРГО –ПРО Енергийни Услуги“ЕООД и „ ЧЕЗ Трейд
България“ ЕАД ,комисията взе решение да допусне и тримата участници до отваряне
на ценовите им предложения.
Мотиви:
Всеки от участниците е представил техническо предложение за изпълнение на
поръчката по образец, декларация по чл.39,ал.3,т.1,б.“в“, декларация за срок на
валидност на поръчката.
След прегледа на техническите предложения на участниците, комисията
констатира че всички представени технически предложения отговарят на техническата
спецификация на възложителя и на поставените условия и изисквания за изпълнение
на поръчката съгласно документацията на обществената поръчка.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите им
предложения, комисията обяви чрез публикуване на съобщение в „Профила на

купувача“ на ВАС датата ,часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на
участниците.
III. На 18.01.2018г.във връзка с изтеклия срок/ на 12.01.2018г./, през който
участниците са обвързани с офертите си,посочен в Обявлението на поръчката Р.ІV.2.6,
комисията взе решение да бъдат поканени участниците да потвърдят удължават ли
срока на валидност на представените от тях оферти за участие в обществената
поръчка. Поканите до участниците бяха изпратени на.19.01.2018,на електронните им
пощенски адреси,посочени в офертите им.
IV. На 23.01.2018 г. в 14.00 часа, в сградата на ВАС се проведе публично
заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците.
На заседанието присъства г-н Андрей Стоянов Йоцов, упълномощен
представител на “Мост Енерджи“ АД и не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
Преди да пристъпи към отварянето на ценовите предложения,председателят
на комисията запозна нейните членове с постъпилите предложенията на участниците
за удължаване на валидността на представените от тях оферти.
Участникът Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД на 19.01.2018. е изпратил
съобщение , с което информира възложителя, че предвид промените в цените на
енергията на пазара от последните месеци, не може да потвърди удължаване на
валидността офертата си.
Фактически към настоящия момент Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД не е
обвързан с условията на представена оферта с Вх. № 15481/12.10.2018г. за изпълнение
на поръчката и по същество оттегля офертата си извън срока по чл.101,ал.7 от ЗОП.
Декларирането на срока на валидност по чл.39, ал.3, б.“г“ от ЗОП е задължителен
елемент от съдържанието на офертата за участие в обществената поръчка.Оттеглянето
на валидността на офертата е равнозначно на липса на конкретно, обвързващо
волеизявление на участника за изпълнение на обществената поръчка и не може да се
обоснове, че представената от него оферта съответства на изискванията, определени
от възложителя за
изпълнение на поръчката.С оглед на установеното
несъответствие,офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25,§2от ДР на
ЗОП.
На база на направените констатации, комисията взе решение
и
предлага на възложителя на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП да бъде отстранен
от участие в процедурата, „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД ,участникът е
представил оферта, която не отговаря на поставените от възложителя условия
на поръчката .

Участниците
„ЧЕЗ Трейд България ЕАД“ и „Мост Енерджи „ АД
потвърдили писмено, че удължават срока на валидност на офертите си .

са

След като пликовете с ценовите предложения бяха отворени и оповестени всички
членове на комисията положиха подписите си върху тях. След отправена покана,
присъстващият представител не пожела да подпише ценовото предложение на
другия участник.
Заседанието продължи на закрито заседание на което бяха разгледани и
обсъдени направените предложения в резултат на което комисията установи, че и
двете предложения включват цената и разходите за нейното формиране. Също така
ценовите предложения и на двамата участници са изготвени по образец, представени
са в оригнал и отговарят на изискванията на възложителя, като са съобразени с
поставените от него условия в документацията за участие и техническата
спецификация.
Комисията прецени,че в конкретния случай не са
извършване на проверка по чл. 72 на ЗОП.

налице основанията

за

Въз основа на направеното оценяване но допуснатите участници, комисията взе
решение да класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия и съгласно обявения критерии за
възлагане на офертите: “най-ниска цена“, съгласно чл.70,ал.2,т.1 от ЗОП, изразяваща се
в най-ниската предложена цена за доставката на нетна активна електрическа енергия
на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради,
стопанисвани от Върховния административен съд - Съдебна сграда гр. София, УБ
„Лозенец“, община Царево и УБ“Бели Искър“,община Самоков, както следва:

първо място: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД , с предложена цена за 1/един/MWh
нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение е 83,61/ словом:
осемдесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС.
второ място: „ Мост Енерджи“АД,с предложена цена за 1/един/MWh нетна
активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение е 88.93/словом:
осемдесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС.
На основание направеното класиране комисията предлага на възложителя да
определи за изпълнител и да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от
изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния
административен съд - Съдебна сграда гр. София, УБ „Лозенец“, община Царево и
УБ“Бели Искър“,община Самоков с класирания на първо място участник, с предложена

цена за 1/един/MWh нетна активна електрическа енергия на средно и ниско
напрежение е 83,61/ словом: осемдесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ без
ДДС.
За изпълнение на своята работа комисията изготви Протокол №1 от
28.10.2017г. , Протокол №2 от 27.11.2017г., Протокол №3 от18.01.2018г.и Протокол
№4 от 29.01.2018г., които са неразделна част от настоящия доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
Христо Томов – началник отдел УСИИ на ВАС
……….…/п/…………………
ЧЛЕНОВЕ :
1. Красимира Георгиева – експерт-обществени поръчки
ВАС

на

…………/п/…………………..
2. Далина Димитрова – експерт- стопанска дейност в отдел
„ФС“ на ВАС
………/п/…………………….

УТВЪРДИЛ :
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ………/п/……….
Александър Николов
Главен секретар на ВАС,
в качеството му на длъжностно лице по чл. 7,ал.1 от ЗОП,
съгласно Заповед 1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС
Дата : 06.02.2018г.

Забележка: всички подписи са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

